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Förord
Sedan mitten av 1990-talet har vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin rikedom av
olika ängsväxter, en följd av dåvarande Vägverkets projekt ”Artrika vägkanter”. En välutvecklad
vägkantsflora med arter som vanligen finns på olika typer av ängar, i beteshagar etc., är ofta lätt att
identifiera. Ibland kan även ovanliga, rödlistade och hotade arter finnas. En oroväckande trend är dock
att vägkanternas florarikedom förefaller minska över tiden.
Under de första 15 år som gått sedan projektstarten så har Vägverket/Trafikverket nästan uteslutande
identifierat artrika vägkanter, som sträckor med olika ängsväxter. Förekomsten av olika djur knutna
till vägkanterna har normalt sett inte aktivt eftersökts eller beaktats. Sedan år 2009 har detta
förändrats. Då kom det en del information om olika gaddsteklar (vildbin) via de ”Åtgärdsprogram för
hotade arter”, som Naturvårdsverket och landets länsstyrelser arbetade med. Platser utefter statliga
vägar där förekomster av väddsandbi och guldsandbi var kända började då tas med som ”Artrik
vägkant”. Vägkanter med stora förekomster av blommor av även förhållandevis vanliga arter, men som
är viktiga substratväxter för insekter, t.ex. åkervädd och ängsvädd, har därefter blivit viktiga att notera
för Trafikverket och är idag ett viktigt kriterium för att avgränsa en artrik vägkantsmiljö i vissa trakter.
Under de senaste fem åren har vi i våra inventeringar av artrika vägkanter regelmässigt noterat olika
dagfjärilar, bastardsvärmare, olika gaddsteklar och andra insekter. Det har skett såväl i de mer
översiktliga inventeringarna, som framför allt via riktade kompletterande insektsinventeringar.
Steget till att börja använda särskilda rutter, ”pollard walks”, så som de utvecklats för övervakning av
dagfjärilar är inte särskilt långt. Första inventeringen i Trafikverkets regi av fjärilsrutter som
rapporterats till Svensk Dagfjärilsövervakning, genomfördes i Värmland 2014 (Mangsbo 2014). Under
2015 och 2016 har förutom denna inventering på Falbygden, även genomförts rutter i Sjuhäradsområdet och i Bohuslän (Kungälv och Orust). Resultaten kan användas för att följa upp utvecklingen
av naturvärdena längs de enskilda objekten, samtidigt som de kan användas i de olika nationella och
europeiska sammanställningar som görs (Pettersson 2015 och Van Swaay et al. 2015).
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog

Trafikverket, Underhåll - Teknik & Miljö

Riklig blomning av getväppling utefter artrik vägkant Åsle mosse O2858. 2014-06-17.
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Sammanfattning
Följande inventeringar av dagfjärilar sommaren 2015 och 2016 utfördes på uppdrag av Trafikverket.
Syftet med inventeringen var att övervaka dagfjärilar på utvalda sträckor av vägkanterna på väg
O2846, Skogastorp, HÖGSTENA, O2858, Åsle mosse, ÅSLE och O2787, Stenbacken, VISTORP i
Falköpings kommun. O2846 och O2787 har tidigare inventerats översiktligt 2012. Väg O2858 är sedan
tidigare klassad som artrik vägkant och återinventerades översiktligt 2013. År 2015 inventerades
sträckorna på samma sätt som 2016.
Inventeringen utfördes enligt principerna i den metodik som används i projektet Svensk Dagfjärilsövervakning som administreras av Ekologihuset i Lund. Eftersom samtliga vägkanter bedömdes som
enhetliga, har inte inventering av delsträckor tillämpats. Antalet inventeringstillfällen per väg har
varierat mellan sex och sju stycken 2015. År 2016 inventerades alla tre vägkanterna sju gånger. Båda
åren utfördes första inventeringen i början av maj och sista inventeringen i mitten av augusti.
Sammanlagt har 40 arter dagfjärilar och bastardsvärmare noterats i de tre vägkanterna vilket
motsvarar ca 77 % av troliga/möjliga arter som förekommer lokalt i denna del av Västsverige och ca
hälften av regionens dagfjärilsfauna. Antalet individer 2015 och 2016 uppgår till 1497. Under 2016
sågs betydligt fler individer än 2015, som generellt var ett sämre fjärilsår. Flest individer har setts i
Vistorp medan Skogastorp har det lägsta antalet. Flest arter är noterade i Åsle.
Fem rödlistade arter förekommer i de tre vägkanterna. Sexfläckig bastardsvärmare finns i alla tre.
Violettkantad guldvinge förekommer i Vistorp och Skogastorp. I Vistorp finns också driftområdets
enda kända förekomst av ängsmetallvinge. Åsle och Skogastorp har goda förekomster av mindre
blåvinge där getväppling och käringtand växer. Vid Skogastorp som omges av kalkrika betesmarker
förekommer även silversmygare.
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Översiktskarta
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Metod
Metoden beskrivs utförligt i handledningen som utarbetats av projektet SVENSK DAGFJÄRILSÖVERVAKNING (Ekologihuset Lund 2011 och Pettersson 2012). Det handlar om s.k. ”Pollard walks” där
man går slingor i lugnt tempo och samtidigt räknar antalet individer av de arter av dagfjärilar som
påträffas framför och vid sidan av inventeraren. Håv, kikare och kamera används som hjälpmedel vid
inventeringen. Materialet har rapporterats till Svensk Dagfjärilsövervakning samt har rapporterats i
ARTPORTALEN i projektet ”Trafikverkets inventeringar utefter arter i statliga vägmiljöer”.

Förutsättningar 2015 och 2016
Våren och försommaren 2015 blev en besvikelse med avseende på flygande dagfjärilar. Vädret tillät
ingen effektiv inventering eftersom temperaturen som regel var låg och vinden ofta var alltför hård.
Försök att inventera gjordes när det såg möjligt ut men oftast med magert resultat eller till och inget
resultat alls. Under högsommaren blev förutsättningarna dock bättre, men aldrig riktigt goda.
År 2016 var våren också mycket kall i april med blåst och nästan nollgradigt väder. I maj kom plötsligt
solen och värmen, först ca 8-10 grader och senare i maj över 20 grader, soligt, molnfritt och lugnt.
Solen och värmen fortsatte under sommaren som blev torr med ett nederbördsunderskott under hela
perioden. Till skillnad mot fjärilsåret 2015 blev därför 2016 ett riktigt bra fjärilsår med oftast goda
förutsättningar för inventering. Målet för årets inventering var att besöka sträckorna var 14:e dag
vilket nästan lyckades hela sommaren.
Under september 2015 inleddes ett nytt skötselkontrakt för de artrika vägkanterna inom driftområde
Falköping (beskrivning av driftområdets vägkanter se Trafikverket 2014). Skötseln har av allt att döma
intensifierats men också senarelagts jämfört med tidigare förhållanden. Vägen vid Åsle ser t.ex. mer
välvårdad ut. Skyltar har satts upp som informerar om de artrika vägkanterna.
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Resultat
Väg O2864 – Skogastorp, HÖGSTENA
(Tidigare benämnd ”Norr om Högstena kyrka”)
Inventeringsdatum 2015: 6/5, 5/6, 2/7, 14/7, 12/8 och 24/8
Inventeringsdatum 2016: 8/5, 23/5, 7/6, 23/6, 9/7, 23/7 och 23/8
Längd, vägkant: 1240 m (båda sidor, 620 m per sida)

Omgivning: Det inventerade (Sundh 2012) området utgörs av artrika vägkanter som upptäcktes vid
inventering av do Falköping 2012. Vägområdet gränsar dels till ängs- och betesmarker av högsta klass,
dels till igenväxningsmarker och till mindre delar kulturbetesmark. En del av betesmarkerna är
naturreservat sedan länge. Reservatens värden utgörs av mycket kalkrika miljöer som alvarmarker,
kalkfuktängar och rikkärr.
Vägsträckan ligger högt över havet och har en sydsydvästlig sträckning vilket innebär att det ligger helt
öppet och exponerat för sydvästliga vindar, något som ofta dominerar här och var märkbart 2016 men
inte alls lika påträngande som under 2015.
Vägkanterna är artrika även om vissa partier också är mer triviala. Särskilt intressanta inslag är
plattsäv (NT), klasefibbla, (NT), jordtistel (NT), backtimjan (NT), brudsporre, tvåblad, vaxnyckel,
ängsnyckel, skogsnyckel och fjällgröe. Andra arter är bl.a. axveronika, backglim, blåhallon, brudbröd,
darrgräs, getväppling, gråfibbla, gullviva, gul fetknopp, hirsstarr, knutnarv, lundtrav, prästkrage,
rosettjungfrulin, rödfibbla, rödklint, slankstarr, sumpmåra, stor blåklocka, stor blåklocka, vildlin,
vitmåra, väddklint, ängsbräsma, ängshavre, ängsskallra och äkta johannesört. Till de triviala inslagen
hör framför allt knylhavre och älggräs.
Resultat 2015: År 2015 inräknades 130 individer av 17 arter av dagfjärilar och bastardsvärmare vid
Lilla Skogastorp, norr om Högstena kyrka. Sammanlagt påträffades tre rödlistade dagfjärilar vilket
tyder på höga naturvärden. De tre rödlistade fjärilarna är sexfläckig bastardsvärmare, mindre blåvinge
och violettkantad guldvinge. 2016 sågs 225 individer av 16 arter av dagfjärilar och bastardsvärmare.
Fyra rödlistade arter påträffades, sexfläckig bastardsvärmare, mindre blåvinge, silversmygare och
violettkantad guldvinge. Trots att silversmygare inte sågs 2015 var antalet arter faktiskt fler 2015 än
2016. Saknade arter 2016 är aurorafjäril, tistelfjäril, puktörneblåvinge och ängssmygare. År 2016
noterades dock ängspärlemorfjäril och ängsblåvinge, arter som inte sågs 2015.
Resultat 2016: År 2016 är antalet individer 74 % högre än 2015. Ökningen står i första hand ett stort
antal mindre blåvinge, nässelfjäril och luktgräsfjärilar för. 20 dagfjärilsarter har noterats under de tre
åren vilket gör Skogastorp till den artfattigaste av de tre artrika vägkanterna. Detta trots närheten till
de exklusiva naturreservaten på kalkrik mark. Skogastorps mest unika dagfjärilsart är silversmygare.
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Figur 1. Antal individer och arter av dagfjärilar och bastardsvärmare som observerades i område Skogastorp,
2015 och 2016. (I augusti sågs inga fjärilar).

Figur 2. Väg O2864, fint parti med skogsnycklar utmed västra vägkanten. Vy mot sydsydväst. Till höger
ligger naturreservatet Högstena alvar.
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Väg O2858 Åsle mosse, ÅSLE
Inventeringsdatum 2015: 6/5, 20/5, 11/6, 2/7, 14/7 och 9/8
Inventeringsdatum 2016: 8/5, 23/5, 7/6, 21/6, 7/7, 24/7 och 14/8
Total vägkantslängd: 2650 m (båda sidor, 1325 m per sida)
Omgivning: Den här sträckan kan beskrivas som en till 100 % konstruerad artrik vägkant. Kalkkross
utgör nämligen grunden i vägkroppen som tvärar rakt över en torvmosse. Slänterna är svagt lutande.
Utanför ytterslänterna övergår vägområdet successivt i öppen torvjord som ansluter till en tät
kantskog av framför allt tall och björk. Inventerad allmänt år 2013 (Sundh 2013).
Floran är i partier rik och med förekomster av ängsnyckel och kärrknipprot, (>150 ex 2013). Andra
arter är jordtistel (NT), blekstarr, flockfibbla, getväppling, grusstarr, gråfibbla, gråbinka, gulvial,
hirsstarr, humleblomster, höskallra, knutnarv, kummin, krissla, kärrsälting, liten blåklocka,
nässelklocka, piggstarr, prästkrage, rödklint, röllika, sandtrav, stjärnstarr, småstarr, slokstarr, vanlig
ögontröst, vildlin, ängsfryle och äkta johannesört. Av ohävdsarter dominerar bladvass som ibland
upptar stora ytor. Andra möjliga framtida hot mot mångfalden i vägkanten är blomsterlupin, (fåtalig
idag), hundkex, skogssäv, uppländsk vallört, vit sötväppling och älggräs.
Resultat 2015: År 2015 räknades 133 individer av 23 arter av dagfjärilar. Två rödlistade arter
påträffades, sexfläckig bastardsvärmare och mindre blåvinge. 2016 räknades totalt 285 individer av 23
arter. Samma rödlistade arter påträffades, sexfläckig bastardsvärmar och mindre blåvinge. Artantalet
var alltså detsamma men antalet individer hade ökat med 214 % jämfört med 2015. Sammanlagt har
29 arter dagfjärilar och bastardsvärmare noterats på Åsle mosse under de tre åren. Det är det högsta
antalet av de tre artrika vägkanterna. Lokalens mest unika art är starrgräsfjäril som har sin
huvudsakliga hemvist på högmossar.
Resultat 2016: Av särskilt intresse är även vägkanternas rika förekomster av andra insekter. Av
skalbaggar, framför allt långhorningar som påträffats under åren finns fyrbandad blombock, gulröd
blombock, myskbock, svartkantad tegelbock, videsmalbock, ängsblombock, fläckhornad blombock,
tistelbock, barrträdlöpare samt rikligt med humlebagge. De flesta observationer av skalbaggar har
gjorts i framför allt strätta, sibirisk björnloka, tistlar och klint.
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Figur 3. Antal individer och arter av dagfjärilar och bastardsvärmare som observerades i område Åsle mosse
2015-2016.

Figur 4. Väg O2858 vid Åsle mosse. Bladvassen utgör ett reellt hot mot vägkanternas biologiska värden. Vy mot
väster.
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Väg O2787 Stenbacken, VISTORP
(Tidigare benämnd (”Öster om Brokarp, Vistorp”).
Inventeringsdatum 2015: 6/5, 23/5, 5/6, 11/6, 2/7, 14/7 och 9/8
Inventeringsdatum 2016: 8/5, 23/5, 7/6, 23/6, 7/7, 24/7 och 14/8
Total vägkantslängd: 1060 m (båda sidor, 530 m per sida)
Omgivning: Inventeringsområdet utgörs av en vägsträcka med en sammanlagd längd av 1060 m i
mellanbygden på sydöstra Falbygden. Vägen löper i ganska rak riktning från söder till norr vilket ger
förutsättningar för soliga slänter och uppvärmda brynmiljöer på framför allt den östra sidan av vägen.
Vägsträckan gränsar nästan undantagslöst till hävdade naturbetesmarker. Den rikaste kärlväxtfloran
hittas i skärningarna på den östra sidan vägen. Partier av trivial flora som t.ex. kirskål förekommer,
ensartat men i och för sig också en ganska attraktiv växt för insekter.
Av intressantare kärlväxter ska framhållas den sällsynta arten styv fingerört som påträffades 2012 och
som fanns kvar både 2015 och 2016. Här förekommer även bockrot, brudbröd, flockfibbla,
getväppling, gråfibbla, gökärt, ljung, lundstarr, mörkt kungsljus, stor blåklocka, åkervädd och
ängsvädd. 2012 års inventering visade också på en överraskande artrik fjärilsfauna (Sundh 2012).
Orsaken till artrikedomen ligger till stor del i det omgivande småskaliga och hävdade
odlingslandskapet.
Resultat 2015: År 2015 inräknades 166 individer av 24 arter av dagfjärilar och bastardsvärmare. Tre
rödlistade dagfjärilar påträffades vilket tyder på höga naturvärden. Det tre rödlistade fjärilarna är
sexfläckig bastardsvärmare, ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge. 2016 sågs 24 arter av
dagfjärilar och bastardsvärmare, samma antal som 2015. Det tre arterna rödlistade fjärilarna återfanns
2016. Saknade arter 2016 jämfört med 2015 är grönsnabbvinge, ängsblåvinge och skogsgräsfjäril.
Istället har myrpärlemorfjäril, puktörneblåvinge och påfågelöga dykt upp som nya arter 2016.
Resultat 2016: Mellan 2015 och 2016 har antalet individer ökat med hela 336 %, från 166 till 558!
Ökningen står i första hand ett stort antal luktgräsfjäril och mindre tåtelsmygare för. Värt att notera är
också att antalet sexfläckiga bastardsvärmare var 43 och att motsvarande siffra för den på Falbygden
mycket sällsynta ängsmetallvingen var 11! Bastardsvärmarna och ängsmetallvinge är utan tvekan
lokalens karaktärsarter, möjligen tillsammans med vitvingar och skogspärlemorfjäril. Det totala
antalet dagfjärilsarter som noterats under de tre åren uppgår till 27 stycken.
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Figur 5. Antal individer och arter av dagfjärilar och bastardsvärmare som observerades under sju
inventeringstillfällen vid Stenbacken, Vistorp 2015 och 2016.

Figur 6. Väg O2787, Stenbacken, Vistorp. Skärning med örtrik torrängsflora. Vy mot nordnordväst.
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Diskussion
Tätheter av fjärilar - jämförelse mellan väg O2846, O2858 och O2787
Vid Skogastorp, O2846 inräknades 2016 225 fjärilar av 16 arter vid sammanlagt sju inventeringstillfällen. Det ger ett genomsnitt på 26,2 fjärilar per inventerad km, trots att det sista augustibesöket
helt saknade fjärilar. 2015 var tätheten 17,7 fjärilar per inventerad km. Mindre tåtelsmygare stod då för
ca 37 % av alla individer som inräknades. 2016 var den siffran ca 26 %.
Vid Åsle mosse, O2858, noterades 2016 285 fjärilar av 23 arter vid sammanlagt sju inventeringstillfällen. Det ger ett genomsnitt på 15,4 fjärilar per inventerad km. Resultatet är lågt i förhållande till
sträckan. Åsle har dock den artrikaste fjärilsfaunan med 29 noterade arter! 2015 var resultatet 8,4
fjärilar per inventerad km, väsentligt lägre än 2016. Vid Åsle dominerar ingen art men en som ändå
märks mer än andra är rapsfjärilen, en vanlig falbygdsart som trivs i det öppna odlingslandskapet.
Positivt är också att den rödlistade arten mindre blåvinge har goda populationer på partier där
getväppling och käringtand är rikligt förekommande. En udda upplevelse på Falbygden är att kunna
uppleva en kombination av högmossearterna starrgräsfjäril, myrpärlemorfjäril, den sällan sedda arten
storfläckig pärlemorfjäril och kalktorrängsarten mindre blåvinge.
O2787, Stenbacken, Vistorp har precis som 2015 den högsta artrikedomen och en hög individtäthet.
558 fjärilar av 24 arter noterades vid sju besök vilket även ger den klart högsta tätheten med 75 fjärilar
per kilometer. 150 luktgräsfjärilar sågs vilket motsvarar ca 27 % av samtliga observerade fjärilar. Trots
den fina våren var antalet fjärilar lågt för att sedan snabbt öka till höga antal, ett mönster som även
gäller 2015. Tätheten 2015 var 22,4 fjärilar per kilometer. 2015 sågs 76 luktgräsfjärilar den 14 juli
vilket motsvarar ca 46 % av samtliga observerade fjärilar. Totalt svarade luktgräsfjärilen för drygt 50 %
av alla fjärilar 2015!

Antal dagfjärilsarter
Det totala antalet påträffade dagfjärilsarter inklusive bastardsvärmare under tre besökstillfällen
uppgår till 40 stycken vilket utgör ca en tredjedel av alla dagfjärilsarter i Sverige. I publikationen
”Dagfjärilar i Västsverige” utgiven av länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län, ingår 84
arter vilket innebär att de tre vägkanterna hyser nästan hälften av alla dagfjärilsarter i västra Sverige
(Länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län 2006). Från ett lokalt perspektiv saknas
följande arter som påträffas i dessa trakter. Smultronvisslare, violett blåvinge, midsommarblåvinge,
mindre guldvinge, almsnabbvinge, vinbärsfuks, amiral, sorgmantel, aspfjäril, sälgskimmerfjäril,
kvickgräsfjäril och möjligen pärlgräsfjäril. I det lokala perspektivet har alltså ca 77 % av
dagfjärilsarterna påträffats i de tre artrika vägkanterna.
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Resultatredovisning
Utförliga resultat redovisas i Excel-tabell. Fynd av dagfjärilar, bastardsvärmare och övriga insekter har
rapporterats på Artportalen under Trafikverkets projekt ”Trafikverkets inventeringar av arter i
statliga vägmiljöer”.

Observerade dagfjärilsarter vid Skogastorp, Vistorp och Åsle
Skogastorp
totalt 20 arter
ART
Bastardsvärmare

Vistorp
totalt 27 arter

Åsle
totalt 29 arter

2012 2015 2016 2012 2015 2016 2013 2015 2016
Bastardsvärmare
Sexfläckig
bastardsvärmare (NT)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Metallvingar
Ängsmetallvinge
(NT)

1

Tjockhuvuden
Visslare
Skogsvisslare

1

1

1

1
1

1

Smygare
Mindre tåtelsmygare
Silversmygare (NT)
Ängssmygare

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Riddarfjärilar
Svalstjärtar
Makaonfjäril

1

Vitfjärilar
Skörvingar
(vitvingar)
Skogs/ängsvitvinge

1

1

Äkta vitfjärilar
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Figur 7. Sexfläckig bastardsvärmare.
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